Klauzula informacyjna – rekrutacja
Zgodnie z art. 12 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
osobowych RODO)
1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych są wszystkie podmioty należące do
Pacuła-powiązane
finansowo
i
osobowo
które
zawarły
umowę
o
współadministrowanie:
1) Justyna Pacuła Pacuła Group Pod Magnolią, English Primary School, Da Vinci’s
International School, ul. Lipska 75, 30-721 Kraków, NIP: 5771907255,
REGON:120740681;
2) Harvard Kids Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pilotów 4c, 31-462 Kraków NIP
9452202534, REGON: 366446413;
3) Pacuła & Walerian Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pilotów 4c, 31-462 Kraków
NIP 9452242350, REGON: 388202361;
4) Food Fans Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pilotów 4c, 31-462 Kraków NIP
9452242806, REGON: 388318572;
5) Eco Value z siedzibą przy ul. Henryka Wieniawskiego 66, 31-436 Kraków, NIP:
6792725703, REGON: 120937107.
2. Dane osobowe kandydatów do pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
rekrutacji.
3. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych: inspektor@agm-konsulting.pl
4. Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych kandydatów do pracy
w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
5. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w związku z art. 221§1 Kodeksu Pracy.
6. Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji
celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości
rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.
7. Dane mogą być udostępniane innym podmiotom należącym do Pacuła Group, oraz
zewnętrznym podmioty świadczące na rzecz Administratorów usługi zgodnie z
zakresem umów powierzenia danych(obsługa informatyczna).
8. Administratorzy danych nie zamierzają przekazywać danych osobowych kandydatów
do pracy do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane kandydatów do pracy są w Pacuła Group, przechowywane będą przez okres
niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia
rekrutacji, a następnie po zakończeniu rekrutacji trwale zniszczone, chyba że
kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych w następujących
rekrutacjach- w tym przypadku dane będą przechowywane przez okres 2 lat.
10. Kandydaci do pracy posiadają prawo żądania od Administratorów dostępu do treści
swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz - z zastrzeżeniem przepisów prawa usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
11. Kandydaci do pracy mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Dane osobowe kandydatów do pracy nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Klauzula informacyjna dot. monitoringu

Informujemy, że na terenie placówki prowadzony jest monitoring wizyjny, co wiąże się z
przetwarzaniem Państwa danych osobowych.
1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych są wszystkie podmioty należące do
Pacuła-powiązane finansowo i osobowo które zawarły umowę o
współadministrowanie:
1) Justyna Pacuła Pacuła Group Pod Magnolią, English Primary School, Da Vinci’s
International School, ul. Lipska 75, 30-721 Kraków, NIP: 5771907255,
REGON:120740681;
2) Harvard Kids Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pilotów 4c, 31-462 Kraków NIP
9452202534, REGON: 366446413;
3) Pacuła & Walerjan Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pilotów 4c, 31-462 Kraków
NIP 9452242350, REGON: 388202361;
4) Food Fans Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pilotów 4c, 31-462 Kraków NIP
9452242806, REGON: 388318572;
5) Eco Value z siedzibą przy ul. Henryka Wieniawskiego 66, 31-436 Kraków, NIP:
6792725703, REGON: 120937107.
2. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych: inspektor@agm-konsulting.pl
3. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego zapisywane
są na rejestratorze danych i są dostępne przez okres nie dłuższy niż 90 dni
(standardowo 30 dni). Po tym terminie dane są automatycznie nadpisywane.
Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku)
4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa
informacji oraz ochrony osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz
na podstawie art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy.
5. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom
uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa,
natomiast nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
6. Wobec Państwa nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez
istotnego udziału człowieka), w tym Państwa dane osobowe nie będą podlegały
profilowaniu.
7. Jednocześnie informujemy, iż na mocy art. 11 RODO nie mają zastosowania art.
15-20 RODO, to jest prawo dostępu do treści swych danych osobowych w zakresie
monitoringu oraz do uzyskania informacji m.in. o kategoriach danych i celach ich
przetwarzania a także do uzyskania kopii danych (art. 15 RODO), sprostowania
nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych (art. 16 RODO), prawo do
usunięcia przetwarzanych danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania
danych, (art. 18 RODO), obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu
danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania (art. 19 RODO) i prawo do
przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany(art. 20 RODO).
8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku, gdy przetwarzanie Państwa
danych osobowych narusza przepisy prawa.

